Akční nabídka do 31. 1. 2022
Otrivin 1 mg/ml

Ibalgin® 400

Akční ceny jsou platné

nosní sprej, roztok

100 tbl.

10 ml

s klientskou kartou
nebo s aplikací

mojeEUC

Ibalgin® 400 s protizánětlivým
účinkem. Pomáhá při bolesti
hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů
a menstruační bolesti.

139
Kč

běžná cena

179 Kč

Ibalgin® 400 je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.

Nosní sprej rychle uvolní
ucpaný nos a ulehčí dýchaní.
Začíná uvolňovat ucpaný nos
do 2 minut a až na 12 hodin.
V akci také
Otrivin Menthol 1 mg/ml
nosní sprej, roztok 10ml a Otrivin
Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
nosní sprej, roztok 10ml.

běžná cena

115 Kč

GS Vitamin C1000

Mucosolvan sirup

Aloe a Eukalyptus
15 ml, nosní sprej

91
Kč

běžná cena

115 Kč

Lék k nosnímu podání, obsahuje léčivou látku oxymetazolin hydrochlorid.
Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

+ šípky

100 ml

100 + 20 tbl.

Ulehčuje vykašlávání,
uvolňuje zahlenění
a zmírňuje kašel. Bez cukru
a alkoholu, jahodová příchuť.

S přírodní silou šípků
v TIME-RELEASE tabletě
s postupným uvolňováním.
Vitamin C podporuje imunitu
a snižuje únavu.

V akci také
další varianty značky
Mucosolvan.

119
Kč

běžná cena

145 Kč

V akci také
GS Vitamin C500 + šípky
100 + 20 tbl.

MUCOSOLVAN® pro dospělé je volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

GS Superky
30 + 10 cps.

60 tbl.

Unikátní komplex
9 odolných kmenů bakterií.
21 mld. životaschopných
mikroorganismů* v denní dávce
(2 kapsle). Selen pro podporu
imunity.

„Sluneční vitamin“
D3 pro děti od 3 let.
Cucavé pastilky ve tvaru lvíčka
s pomerančovou příchutí.
Denní dávka v jedné pastilce.

229
Kč

běžná cena

doplněk stravy
*Uvedené množství odpovídá okamžiku výroby.

259 Kč

239
Kč

běžná cena

275 Kč

doplněk stravy

NatureVia Vitamin
D3-Efekt Kids

probiotika

V akci také
GS Superky probiotika
60 + 20 cps.

Stahujte zde!

Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem. Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok a Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej s dávkovačem,
roztok obsahují xylometazilini hydrochloridum. Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní sprej,
roztok obsahuje xylometazolini hydrochloridum a ipratropii bromidum. Léky k použití do nosu.

Sinex Vicks

Uvolní ucpaný nos během
několika minut, účinek trvá až
12 hodin. Obsahuje extrakt z aloe
vera a silici z eukalyptu.

89

Voltaren Forte
20 mg/g gel
150 g

V akci také
NatureVia® Vitamin D3-Efekt
1000 IU, 90 tbl.
doplněk stravy

159
Kč

běžná cena

189 Kč

Analgetikum ve formě gelu
s účinkem proti bolesti až
na 24 h při aplikaci 2x denně
ráno a večer. Tlumí bolest zad,
svalů a kloubů.
V akci také
Voltaren Rapid 25 mg,
20 měkkých tobolek a Voltaren
140 mg léčivá náplast 5 ks.

385
Kč

běžná cena

439 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg
měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum kalicum. Voltaren
140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum.

Běžné prodejní ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách
dle zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací
a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost.

Akční nabídka do 31. 1. 2022

Neo-angin®

PARALEN GRIP

bez cukru

horký nápoj citrón

24 pastilek

12 sáčků

Ulevuje od bolesti a škrábání
v krku, dezinfikuje ústní
dutinu, potlačuje zánět.
Pro dospělé a děti od 6 let.

Odstraňuje příznaky chřipky
a nachlazení: horečka,
ucpaný nos, bolest hlavy,
bolest v krku. Nezpůsobuje
ospalost. Bez umělých barviv.

V akci také
Neo-angin® třešeň a Neo-angin®
šalvěj, 24 pastilek.

159
Kč

běžná cena

179 Kč

Povinný text: NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky,
NEO-ANGIN® TŘEŠEŇ A NEO-ANGIN® ŠALVĚJ 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg pastilky
jsou léky k místnímu užití v ústech a krku. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

NatureVia®
ImunoHelp
60 cps.

V akci také
další varianty produktu
Paralen Grip horký nápoj.

149
Kč

běžná cena

179 Kč

Komplex vitaminu C a D3,
extraktů z echinacey,
rakytníku, šípku, aceroly
a zinku k podpoře imunity
a přirozené obranyschopnosti.
V akci také
NatureVia® ImunoHelp 30 cps.

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem.

mojeEUC
Co všechno nová
aplikace umí?
Doplatek 0 Kč na vybrané
léky na předpis a další slevy
- Doplatek 0 Kč na vybrané léky na předpis na
diabetes, astma a CHOPN.
- Sleva 30 % na 5 produktů měsíce.
- Každý měsíc osobní kupony 3 za cenu 2.

259
Kč

běžná cena

295 Kč

doplněk stravy

Lékař online 24/7 přímo v aplikaci
- Aplikace vás do 30 min spojí s lékařem.
- Aplikace vás
- Ordinujeme
24kdykoliv
hodin 7 dní v týdnu.
do 30 minut
spojí sformou
lékařem
- Vyšetření
probíhá
chatu nebo videohovoru.
- 7 z 10 případů vyřešíme online.
- Vystavíme eRecept i žádanku na test covid-19.

Chytrý test zdraví
a osobní vitaminový balíček
- Aplikace podle vámi zadaných parametrů vyhodnotí, jak dobře
pečujete o své zdraví a nabídne vám další postup: změny v životním
stylu, možnost objednat se na vyšetření apod.
- Po absolvování testu vám aplikace doporučí na míru balíček
vitaminů, minerálů a doplňků stravy, který si hned můžete objednat.

Rezervace eReceptů
Osobní kalendář
naplánovaných vyšetření

- V aplikaci uvidíte své eRecepty
a můžete si zarezervovat léky na předpis
v některé z našich EUC Lékáren.
- Včas pro vás zajistíme i léky, které nejsou
běžně dostupné.

Kontakty na naše lékaře
a pracoviště

Asistent medikace s funkcí
kontroly lékových interakcí

Digitální EUC karta
zajistí slevy a výhody

- mojeEUC vám také pomůže udržet
přehled nad dávkováním léků
a připomene vám i správný čas.
- Kromě toho si můžete zkontrolovat
lékové a potravinové interakce.

Výhody v online lékárně
euclekarna.cz
- Sleva 30 % na 5 produktů měsíce.
- Sleva na vybraná laboratorní vyšetření.
- Rezervace objednávek v EUC Lékárnách.

Celý svět EUC
v jedné aplikaci

Stahujte zde!

S klientskou kartou nebo s aplikací mojeEUC

DOPLATEK 0 KČ
na vybrané léky na recept k léčbě těchto nemocí

DIABETES | ASTMA | CHOPN
ACC® LONG

ROBITUSSIN
ANTITUSSICUM

Ibolex® 200 mg

600 mg šumivé tablety
10 šumivých tablet

20 tbl.

125

Léčí vlhký kašel. Rychlý
nástup účinku od 1. dne
užívání. Rozpouští hlen
a usnadňuje vykašlávání.
Má navíc antioxidační účinek.

Kč

běžná cena

145 Kč

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.
Čtěte pozorně příbalový leták.

7,50 mg/5 ml, sirup 100 ml

Nová generace léku proti
bolesti. Účinná úleva od
bolesti, nižší zátěž pro tělo.
Pomáhá při bolesti svalů,
kloubů, šlach a kostí, jako je
např. bolest zad.

95
Kč

běžná cena

119 Kč

Ibolex® je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofenum. Pozorně čtěte
příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

10 tbl.

145
Kč

běžná cena

169 Kč

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Stoptussin, sirup;
Stoptussin, perorální kapky, roztok jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

Lék při chřipce a nachlazení.
Snižuje horečku a uleví od bolesti
hlavy, kloubů a svalů provázející
chřipková onemocnění.

31
Kč

V akci také
ACYLPYRIN® + C, 12 tbl.
a ACYLPYRIN® 500 mg šumivé
tablety, 15 tbl.

běžná cena

39 Kč

ACYLPYRIN® 500 mg tablety je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Jedna
tableta obsahuje 500 mg kyseliny acetylsalicylové. Před použitím si přečtěte
příbalovou informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Hlíva JACK HLÍVÁK

želatinky s rakytníkem

pro děti
60 tbl. + 3D mořský svět

Želatinky s vitaminy a rakytníkem
na podporu obranyschopnosti
organizmu. Skvělá ovocná chuť.
Bez příměsí a konzervantů.
V akci také
další varianty produktu
RAKYTNÍČEK želatinky.
doplněk stravy

199
Kč

běžná cena

249 Kč

Kč

běžná cena

189 Kč

Strepsils
Med a Citron
24 pastilek

RAKYTNÍČEK
70 ks

159

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml
sirup a Robitussin Junior na suchý dráždivý kašel 3,75 mg/5 ml sirup (oba dextrometorfan)
a Robitussin Expectorans na odkašlávání 100 mg/5ml sirup (guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu užití.

tablety

180 ml

V akci také
Stoptussin, kapky, 50 ml.

V akci také
ROBITUSSIN EXPECTORANS
na odkašlávání 100 mg/5 ml,
sirup 100 ml a ROBITUSSIN
JUNIOR na suchý dráždivý
kašel 3,75 mg/5 ml, sirup 100 ml.

ACYLPYRIN® 500 mg

Stoptussin, sirup

Správná volba proti kašli
díky 2 účinným látkám.
Tlumí suchý dráždivý kašel
a usnadňuje vykašlávání.

Proti suchému kašli. Efektivní úleva
od suchého dráždivého kašle. Bez
cukru. Pro děti od 6 let a dospělé.

doplňky stravy

V akci také
další varianty Strepsils.

159
Kč

běžná cena

195 Kč

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. O případných
rizikách a nežádoucích účincích se poraďte s lékařem nebo s lékárníkem.

Bioaktivní Selen
+ Zinek FORTE
60 tbl.

S obsahem beta-glukanu z hlívy,
rakytníku, nukleotidů a selenu, který
posiluje obranyschopnost. Dárek 3D
mořský svět.
V akci také
Hlíva JACK HLÍVÁK sirup 300 ml
glukany + laktoferin
Imunit Hlíva ústřičná 800 mg
s rakytníkem a echinaceou
100 + 100 tbl.

Proti bolesti v krku.
Účinkuje proti virům, bakteriím
a kvasinkám po 1 minutě. Snížení
bolesti v krku po pěti minutách.

325
Kč

běžná cena

369 Kč

Přispívá ke správné funkci
imunitního systému.
Podporuje zdravé vlasy,
nehty a kůži.
V akci také
Bioaktivní Selen+Zinek
FORTE 150 tbl.
doplněk stravy

295
Kč

běžná cena

349 Kč

Akční nabídka do 31. 1. 2022

Nicorette® Spray
2 x 13,2 ml, orální sprej, roztok

Udělejte něco neobyčejného!
Rychlá uleva od chuti na
cigaretu a nutkání kouřit.
V akci také
další produkty značky
Nicorette®.

100 tobolek

679
Kč

běžná cena

795 Kč

Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray
1mg/ dávka obsahuje nikotin a je k podání do úst. Před použitím si pečlivě
přečtěte celou příbalovou informaci.

15 ml

Essentiale® je určen
pacientům s poškozením
jaterních funkcí v důsledku
toxicko-metabolického
poškození jater a při
zánětu jater.

329
Kč

běžná cena

399 Kč

Poskytuje okamžitou úlevu
pro podrážděné a unavené
oči. Vhodné pro citlivé oči. Lze
aplikovat na kontaktní čočky.
V akci také
Ocutein SENSIGEL hydratační
oční gel 15 ml DaVinci
a OCUTEIN SENSITIVE roztok
na kontaktní čočky 360 ml.

Essentiale® je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
phospholipida sojae praeparata. Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Lactofeel

Kč

běžná cena

305 Kč

běžná cena

185 Kč

Heřmánkový čaj
20 nálevových sáčků

219

Kombinace kanadských
brusinek a vitaminu D.
Se zlatobýlem obecným pro
podporu zdraví močových
cest. Akutní péče.

Čtěte pečlivě návod k použití. Lactofeel je zdravotnický prostředek,
certifikát vydala notifikovaná osoba číslo 0344.

Kč

Megafyt

10 tbl.

265

159

zdravotnický prostředek

Urinal Akut

7x 5 ml gel

Vaginální gel s ověřenou
účinností při léčbě
bakteriální vaginózy
a obnovy normálního
pH pochvy a vaginální flóry.

OCUTEIN SENSITIVE
PLUS oční kapky

Essentiale®

1 mg/dávka

Kč

běžná cena
doplněk stravy

269 Kč

K léčbě příznaků u mírných zažívacích
obtíží provázených nadýmáním
a mírnými křečemi. K úlevě
od příznaků běžného nachlazení.
V akci také
Megafyt Heřmánkový květ,
Megafyt Řepíkový čaj
a Megafyt Řepíková nať.

41
Kč

běžná cena

51 Kč

Tradiční rostlinný léčivý přípravek. Perorální, orální, inhalační a kožní
podání. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je
založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci a pročtěte návod k použití! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce
platí od 1. 1. do 31. 1. 2022 nebo do vyprodání zásob v běžnou pracovní dobu. Dárky k nákupu jsou za 0,01 Kč a pouze do vydání zásob. Sleva až
100 % na doplatek platí u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Slevu z doplatku lze poskytnout až do výše povolené regulované
obchodní přirážky lékárny. Výši slevy lze ověřit na účtence. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.
Více informací v lékárně nebo na euclekarna.cz.

EUC Lékárny Praha
Kartouzská 204/6
150 00 Praha 5
Majerského 21/2038
149 00 Praha 11
Opatovská 1763/11
149 00 Praha 11
Nonstop lékárna
Plaňanská 573/1
108 00 Praha 10
Počernická 699/62e
108 00 Praha 10
Nonstop lékárna
Šustova 1930/2
148 00 Praha 11
V Parku 2308/8
140 00 Praha 4

EUC Lékárna
České Budějovice
Matice školské 1786/17
370 01 České Budějovice

EUC Lékárna
Kladno
Huťská 211
272 80 Kladno

EUC Lékárna
Ostrava
Opavská 962/39
708 68 Ostrava

EUC Lékárna
Přelouč
Libušina 1379
535 01 Přelouč

EUC výdejna léčiv a ZP
Chrást
Čsl. legií 599
330 03 Chrást

EUC Lékárny
Liberec
Klášterní 117/2
460 05 Liberec

EUC Lékárna
Slaný
Smetanovo náměstí 1358
274 01 Slaný

EUC Lékárna
Frýdlant
V Úvoze 860
464 01 Frýdlant

EUC Lékárny
Pardubice
Budova Kliniky Vektor
Rokycanova 2798
530 02 Pardubice

Pražská 36/152
460 01 Liberec

EUC Lékárna
Hradec Králové
Bratří Štefanů 895
500 03 Hradec Králové

EUC Lékárna
Olomouc
Wellnerova 1215/3
779 00 Olomouc

Karla Šípka 282
530 09 Pardubice
EUC Lékárna
Plzeň
Denisovo nábřeží 4
301 00 Plzeň

EUC Lékárna
Ústí nad Labem
Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem
EUC Lékárna
Zlín
třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín

